
تاماشلا

باللنا یزظن یناتم میمع تخانش

 نداد ناشن گرشة یازة هناگیة یاهىیدار شالتشلاچ
کچىک یاهفعض هطلن

سایتما
 تیرىمأم کی ناىنع هة باللنا سا یراذضاپ هلأطم ندىة حزطم

ناراذضاپ هاپض یازة هذش فیزعت

مالطلا هیلع نیطح ماما هاگشناد ناىج ناراذضاپ سراة قاذصم

ثطاخم
هاگشناد نالىئطم و نایةزم

هاپض هعىمجم نالىئطم

هتشذگ یاهلاض لىط رد باللنا ینیع هةزجت اة ییانشآ

ترورض

رادساپ
قها زا ی

ال
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اهنامرآ یىض هة تکزح رد هناذنمترذك رىضح مالعاهجیتن

هزمث

یناىج رد دىخ یهد لکش یتحار و ناناىج لد یکاپ و یگدامآتصزف

حلاص ناطنا ناىنعهة دىخ تیةزت هة نتخادزپ

یعطك و شخة نانیمطا هذنیآهزمث

طرش

ىگلا

باللنا لوا و صذلم عافد نارود رد ناراذضاپ هاپض هتشذگ لطن

صذلم عافد لاض تشه ناذیهش

 هفیظو
اهدشمان

تزفانم و شلاچ نوذة و رىش و هضامح اة راک دزةشیپ

 و شاپ و تخیر اة مدزم یأر بذج ناکما مذع هة هجىت
دایس تاغیلتت

اباختها
سایر ت

روهمج ت
ی

حلصا صیخشت یازة ناتلطواد تاراهظا ذصر

مدزم هفیظو

اهدشمان سا تیامح رد اجیة لةالت و تروذک سا شیهزپ

 لاملا تیة سا ندزکهنیشه اة مدزم یأر بذج ناکما مذع هة هجىت
مازح هة هتتشم لىپ اة

 رد باللنا و ماظن هنایمکح و نیزفآ تشع عضاىم تیتثت هة هجىت
یتاةاختنا تاغیلتت و اهراعش

لیلد

مالسلا هيلع نيسح ماما هاگشهاد رد تاهايب
1392/03/06

صذلم عافد لاض تشه ناساتناج

میلتطم طارص رد تکزح اة فذه هة نذیضرییاهن هجیتن

یمالضا باللنا طضىت نازیا خیرات زییغت تیمها 

تیمها

 یط رىج نیطالض فزط سا هناهازمگ تکزح لیمحت
نازیا تلم زة باللنا سا لتك ات یدامتم یاهنزك

نازیا رىشک شیچ همه رد رىج نیطالض یتلطراصحنا و داذتتضا

رىج نیطالض فزط سا تکلمم تشع نتفر نیة سا
باللنا سا لتك لاض هد ذنچ رد 

زیطم رد مکحم یگداتطیاهزمث

هار زییغت هة یضاطحا یاهتکزح نذش زجنمترورض
مکحم یزظن هاگ هیکت نوذة

لمع و هةزجت سا عیضو یاهنماد سا باللنا یرادرىخزة

اذخ هة نظ نطح و لکىت هجیتن رد تلم یسوزیپ تاتثاقاذصملمع ناذیم رد باللنا یاهفزح قذص نذش تةاث

ناناىج

ناناىج لماش یهعىمجم زه نالىئطم

اهنامرآ یىض هة تکزح رد ذیذج یاهمذك هذنهدتراشة تیمها

یأر یاهقوذنص یاپ مدزم رىضحطرش

اهیهاتىک یخزة دىجو اة مدزم نذشن ذیماان و ندرىخن تطةنة هةذهاشسوزما هة ات باللنا یاهماگ مامت ندىة شخةذیىنلیلد

زگید یاهتیلفىم نتشاد لاتند هة

رىشک تینىصم

یللملا نیة یوزةآ و تشع

نانمشد یماکان و ناتضود یلاحشىخ
تاةاختنا هة تتطن مدزم ندزک درس یازة نانمشد شالت شلاچ

نازیا تاةاختنا درىم رد نانمشد زظن راهظاقاذصم

نانمشد یازة مدزم رىشزپ رىضح نذش مامت نازگلیلد

تاراهظا نیا ندىتن نالىئطم و تلم یانتعا و باىج رىخ ردام خضاپ

اهرایعم

یلم عفانم هة یذنتیاپ

یمالضا ماظن هة یذنتیاپ

زیةذت و یعمج للع هة یذنتیاپ

نازیا تلم یاهییاناىت و اذخ هة دامتعا

تیذج و شالت ناشیم

تضرد تکزح ناشیم

تمه

مدزم رد باللنا هةزجت نذش شىمازففذه

 گنج نارود هة طىةزم تازطاخ یاهباتک هعلاطمراکهار
صذلملا تیة لثم ییاهتایلمع و

یمالضا باللنا سا یراذضاپ رد حىطض همه رد نازیا تلم هفیظو صاطحاتیمها

 مالم نیزتیلاع شنیشگ یازة ینىناك تضرد یاهراکوساض دىجو
نآ متط زة لمع و یئازجا

زگیذکی اة دازفا صیخشت ندىة فلاخم نتشاذن لاکشا
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